
SOOME KEEL  A1 

1. Täienduskoolitus-

asutuse nimetus Jana Trink Erakool 

Kooli pidaja: Sihtasutus Pärnu Vabahariduskeskus 

2. Õppekava nimetus 
Soome keel A1  

3. Õppekavarühm  
Keeleõpe 

4. Õppe kogumaht 

(akadeemilistes 

tundides) 

70 tundi kontaktõpet, millele lisandub kuni 35 tundi iseseisvat tööd 

Väikerühmas: 50-60 t kontaktõpet + iseseisev töö 

5. Õppekava 

koostamise alus Euroopa keeleõppe raamdokument 

6. Sihtgrupp ja õppe 

alustamise 

tingimused 

Isikud, kes soovivad alustada soome keele õppimist 

7. Õppe eesmärk 
Eesmärgiks on omandada elementaarse suhtluskeele oskust nii kõnes kui kirjas, 

samuti maksimaalselt kasutada võõrkeelt õppetunnis, tutvuda õpitavat sihtkeelt 

rääkivate maade kultuuriga. Kursuse jooksul omandatud sõnavara ning 

baasgrammatika on aluseks õpingute jätkamiseks.  

Õpilane on motiveeritud kasutama omandatud oskusi ning avatud uutele kogemustele.  

Kursuse A1 edukalt lõpetanu saab lihtsa sõnavara ja väljenditega hakkama 

igapäevastes töösituatsioonides – nt klienditeeninduses (ost-müük, hotellid, turism, 

taastusravikeskused jne) 

8. Õpiväljundid 
Mõistmine: Õpilane saab aru tuttavatest sõnadest ja fraasidest, mis puudutavad teda 

ennast, tema perekonda ja vahetut ümbrust, kui inimesed räägivad aeglaselt ja selgelt. 

Saab aru tuttavatest nimedest, sõnadest ja väga lihtsatest lausetest näiteks siltidel, 

plakatitel või kataloogides.  

Rääkimine: Oskab lihtsal viisil suhelda tingimusel, et vestluspartner aeglaselt räägib, 

vajadusel öeldut kordab või ümber sõnastab ning vestlemisel aitab. Oskab küsida 

lihtsaid küsimusi ja neile vastata. Oskab kasutada lihtsaid fraase ja lauseid kirjeldamaks 

kohta, kus elab, ja inimesi, keda tunneb. 

Kirjutamine: Oskab kirjutada lühikest ja lihtsat teadet ning täita formulare, kus 

küsitakse isikuandmeid: nime, aadressi, rahvust/ kodakondsust. 

Õppija on omandanud baassõnavara umbes 1500 erineva sõna ja väljendi ulatuses. 

9. Õppesisu 

teemavaldkondade ja 

keeleteadmistena: 

Õppesisu:  

Kes sa oled? Isikuandmed 

Minu kodulinn 

Aastaajad, kuud. Ilm. 

Lapi loodus. Talvepuhkus. 

Mis päev täna on? 

Suvila – soomlaste unistus 

Reklaamid. E-kiri. 

Pere ja sugulased 

Mida tahan ja oskan teha 

Minu päev 

Rõivad. Värvid 

Kaupluses. Klient ja müüja. 

Toiduained. Söögiajad. Väljendid klienditeeninduses 



Harrastused 

Minu kodu 

Vabandage, kus on...? Kuidas sinna pääseb? 

Mööbliesemed, kodumasinad 

Lennujaamas. Kuhu te reisite? 

Elukutsed 

Ettepanekute tegemine 

Telefonivestlused 

Info otsimine erinevatest soomekeelsetest teabeallikatest, internetist 

Grammatika: 

Tähestik, hääldamine, vokaalharmoonia  

Viisakusväljendid. Arvsõnad. Kellaajad, nädalapäevad 

Kes? Kas? 

Eitus 

Tegusõna kasutamine – pitää, tykäta 

Omastava käände kasutamine 

Isikulised asesõnad, omadussõnad 

Värvid 

Ülevaade põhikäänetest 

Järgarvsõnad 

Astmevaheldus nimisõnades 

Nimisõna tüübid, verbitüübid 

Kohustuslaused 

Tegusõna pööramine olevikus 

Astmevaheldus verbides 

Numbrid kõnekeeles 

Osastav kääne. Sisseütlev ja alaleütlev kääne  

10. Õppemeetodid 
Erinevad osaoskused nagu lugemine, kirjutamine, kuulamine, rääkimine ja 

keelestruktuurid omandatakse läbi eluliste teemade, kasutades hulganisti õpilast 

aktiveerivaid võtteid. 

Rollimängud, intervjuu, juhitud diskussioon, mõistekaart, grupi- ja paaristöö, 

vabakirjutamine 

11. Iseseisev töö  
Iseseisva töö käigus omandatakse sõnavara, kinnistatakse auditoorse töö käigus 

käsitletut, kasutatakse elava keelekeskkonna võimalusi keeleoskuse arendamiseks  

12. Õppematerjalide 

loend Hyvä-parempi-paras, K. Sark, Iduleht 2014 

Lisamaterjalid, allikad: Hyvin menee! Suomea aikuisille, S. Heikkilä, P. Majakangas. 

Suomi selväksi Töövihik I-II, M. Kuusk. Internet  

13. Nõuded õpingute 

lõpetamiseks Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 85% kontakttundides, 

vahetestide, iseseisva töö ja lõputöö sooritamine.  

Kursuse lõputöö (kirjalik ja/või suuline test) positiivseks soorituseks loetakse vähemalt 

60 % õigeid vastuseid.   

14. Kursuse läbimisel 

väljastatav dokument Jana Trink Erakooli tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. 

Tunnistusel kajastuvad õpiväljundid ja see, kas nende omandamine on tõendatud. 

Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend 

väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija 

osales vähem kui pooltes tundides. Tõendil võib kajastada koolituse käigus läbitud 

teemasid. 



15. Koolitaja 

kompetentsust 

tagava 

kvalifikatsiooni või 

õpi- või töökogemuse 

kirjeldus: 

Kõrgharidus: soome keele kui võõrkeele õpetaja või soome filoloog. Koolitaja omab 

varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.  

Muu kõrg- või keskeriharidus, läbitud täienduskoolitused õpetatavas ainevaldkonnas ja 

läbitud 160-tunnine pedagoogikakursus. 

Õppekeskkond Jana Trink Erakooli õppeklassid asuvad Jannseni 7a Pärnus:  

Kaheksa klassiruumi grupiõppe jaoks ja eratundide läbiviimiseks. Kõik ruumid vastavad 

tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Kõik klassiruumid on varustatud tahvli/pabertahvli ja 

CD-mängijaga. Klassiruumides on nõuetele vastav valgustus, data-projektori 

kasutamise võimalus ning internetiühendus. 

Õppekeskkonna all mõistetakse õppijaid ümbritseva vaimse, sotsiaalse ja füüsilise 

keskkonna kooslust, milles õppijad arenevad ja õpivad. Sotsiaalse ja vaimse 

keskkonna kujunemisel osalevad nii koolitajad kui ka õppijad. Efektiivseks keeleõppeks 

luuakse vastastikusel lugupidamisel ja üksteise seisukohtade arvestamisel põhinevad 

ning kokkuleppeid austavad suhted; märgatakse ja tunnustatakse kõigi õppijate 

pingutusi ja õpiedu; ollakse abivalmid ja toetavad. 

16. Õppekava 

kinnitamise aeg: '09.10.2018 

 


